– A Központi Óvodában: 2018. július 23. – 2018. augusztus

A Képviselõ-testület hírei
Fegyvernek Város Képviselõ- testülete….
• Egyetért a 2018. évi közfoglalkoztatási Start munka-programok pályázatainak benyújtásával helyi sajátosságokra épülõ közfoglalkoztatás, belvízelvezetés, közúthálózat karbantartása mezõgazdaság, és
illegális hulladéklerakó helyek felszámolása céljából. A 2018 . évi
költségvetésében kötelezettséget vállal a programok 6.108.588 Ft
összegû önerejének finanszírozására.
• Támogatja Dr. Téglás Zoltán r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos Törökszentmiklósi Rendõrkapitányság vezetõjének történõ kinevezését.
• Feladat-ellátási megállapodás kötésérõl határozott az orvosi ügyelet
ellátásáról az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel
• Fegyvernek Városban a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõdében az óvodai nevelést igénylõ és az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek beiratkozását a 2018/2019. nevelési évre a következõ
idõpontra jelöli ki:
A beíratás helye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
– 2018. április 23. (hétfõ)
8.00- 12.00 óra
– 2018. április 24. (kedd)
8.00- 12.00 óra
– 2018. április 25. (szerda)
8.00- 12.00 óra
– 2018. április 26. (csütörtök)
8.00- 16.00 óra
– 2018. április 27. (péntek)
8.00- 12.00 óra
A beiratkozáskor a szülõnek be kell mutatnia:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
– a gyermek lakcímkártyáját,
– a gyermek TAJ kártyáját
– orvosi igazolást a megkapott kötelezõ védõoltásokról,
– az egyik szülõ személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
– a gyermekvédelmi kedvezményrõl szóló határozatát, ha
van ilyen.
• A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde bölcsõdei nyári szünetének idõpontját 2018. július 23.- 2018. augusztus 03. (2 hét) közötti
idõszakban hagyja jóvá.
– Az Újtelepi Óvodában: 2018. június 18. – 2018. augusztus
17-ig
– A Szapárfalui Óvodában: 2018. június 18. – 2018. augusztus
17-ig.

Vízóra leolvasás március 18-ig!
Folyamatos törekvésünk, hogy egyre jobb szolgáltatást nyújtsunk
ügyfeleink számára, beépítsük a mûködésünkbe a modern technika
biztosította lehetõségeket. Ennek megvalósításában egy újabb lépcsõhöz érkeztünk.
A közelmúltban elindult a TRV Zrt. háttérfolyamatainak és rendszereinek fejlesztése - a regionális vízi közmû társaságok közös tulajdonosa, az MNV Zrt. vezetésével. Ennek egyik célja, hogy egy gazdaságosan
mûködõ, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthetõ rendszer kerüljön kialakításra. A változás érinti a
számlázást és az ügyfélszolgálat rendszerét is.
A fejlesztés eredményeként elérhetõvé válik az online ügyintézés
Ezen fejlesztések segítségével hosszú távon az ügyintézés egyszerûbbé és gyorsabbá válik majd. Az egységes kiszolgálás létrehozása
hosszú távon lehetõvé teszi, hogy kérései, kérdéséi könnyebben, gyorsabban kerüljenek megválaszolásra, megoldásra.
Azonban, mint minden változás ez is járhat némi kényelmetlenséggel.
A terv szerint 2018 áprilisától életbe lépõ változással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

17-ig

– Az Annaházi Óvodában:2018. június 18. – 2018. július 20-ig

közötti idõszakban hagyja jóvá.
Elfogadta a Fegyverneki Értéktár Bizottság Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának elfogadásáról szóló 81/2014.(IV.24.) sz. önkormányzati határozata alapján a Fegyverneki Értéktár Bizottság 2017. évi tevékenységérõl készült beszámolót és megköszöni a bizottság 2017.
évben végzett értékes munkáját.
• Egyetért a Fegyvernek Dózsa György út 2. és Szent Erzsébet út 31.
szám alatti ingatlanok a Karcagi Tankerületi Központ
KEHOP-5.2.11-16 számú felhívásra beadott pályázatában szereplõ
fejlesztésével.
• Egyetért a közvilágítás fejlesztésével, a bõvítés tervezett összköltsége
bruttó 1.205.737 Ft, melynek költségeit Fegyvernek Város Önkormányzata 2017 évi költségvetésének, általános költségvetési tartalékának terhére vállalja. A bõvítés az alábbi helyszíneket érinti:
1. Fegyvernek, Béke út 2/A
2. Fegyvernek, Dankó út 4.
3. Fegyvernek, Hunyadi út 28.
4. Fegyvernek, Marx Károly út 15/A
5. Fegyvernek, Nefelejcs út 8.
6. Fegyvernek, Nyiszper M. út 1/G
7. Fegyvernek, Gárdonyi G. út 1.
8. Fegyvernek, Damjanich 107. (Marx út felöli bejáró)
9. Szent Erzsébet 41. – Kiss János Alt. út 3. sarok 698. sz. oszlop
10. Szent Erzsébet út 23. – Brigád út 784. sz. oszlop
11. Munkácsy út 6. elõtti 774. oszlop és a 772. sz. oszlop
12. Csillag út 17/B. 724. sz. oszlop
13. Bocskai út 17/B. 656. sz. oszlop
• Elfogadta a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát.
• Jóváhagyta a Fegyverneki Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2018. évi
munkatervét.
• A Fegyverneki Mezõgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatát2018. február 1-jei hatálybalépéssel jóváhagyta.
• Elfogadta a Fegyvernek Város Önkormányzata és az NHSZ TISZA
Nonprofit Kft. Tiszafüred között kötendõ hulladékszállítási közfeladat ellátására irányuló közszolgáltatási szerzõdést.
•

-dr. Petõ Zoltán-Jegyzõ-

Az átállás miatt Társaságunk 2018. február 12-tõl március 18-ig a teljes szolgáltatási területét érintõ rendkívüli leolvasást végez, melyhez
kérjük, hogy Ön is tegye lehetõvé az ingatlanra való bejutást a leolvasást végzõ munkatársunk számára. Erre azért van szükség, hogy a
március hónapban kibocsátott elszámoló számlák minél pontosabb
értékekkel készüljenek el.
Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy amennyiben kollégáink nem
járnak sikerrel a leolvasás során, mérõállást diktál az alábbi elérhetõségek egyikén legkésõbb 2018. március 14-ig:
•
•
•
•

A TRV Zrt. Call Center telefonszámán: +36 80/205-157
honlapunkon
személyesen az illetékes ügyfélszolgálati irodáinkban
e-mailben az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu. címen.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy azon mérõkre, melyekre a fent jelzett
határidõig nem érkezik mérõállás, becsült érték alapján készítjük el az
elszámoló számlát.
Együttmûködését, türelmét és megértését elõre is köszönjük!
-Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. -
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Új közszolgáltató a HULLADÉKSZÁLLÍTÁSban
2018. január 26-tól az NHSZ Tisza Nonprofit Kft.látja el Fegyvernek településen a hulladékszállítást, melynek keretében a szezonális zöldhulladék szállítás mellett a házhoz menõ szelektív hulladékszállítást is
biztosítja a családi házas ingatlantulajdonosok részére, az Országos
Hulladékgazdálkodási Tervnek megfelelõen.
SZELEKTÍV SZÁLLÍTÁS:
A szállítás napján a szelektív gyûjtõedényt az ingatlan elé szükséges kihelyezni, reggel 7 órára. Az edény nem kerül leürítésre, ha a tiltólistán
szereplõ hulladék is van benne.

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS:
A zöldhulladék szállításnál változás, hogy az új közszolgáltató nem
biztosít erre a célra külön zsákot. A továbbiakban a kizárólag átlátszó zsákban kihelyezett kerti zöldhulladék és az a max. 1 m
hosszú, kötegelt metszési hulladék kerül elszállításra, mely nem
dróttal van átkötve. A kihelyezett zöldhulladékok mennyisége ingatlanonként max. 2 X 120 liternek megfelelõ mennyiség/alkalom lehet.
Kérjük Önöket, hogy a zöldhulladékokat reggel 7 órára helyezzék ki az

ingatlan elé! Továbbá tájékoztatjuk, hogy az adott napokon csak a
zöldhulladékot tartalmazó zsákok kerülnek elszállításra. Azt a zsákot, ami egyéb hulladékot is tartalmaz, nem szállítják el!
1-es gyûjtõjárat utcái:
Árvácska, Bartók, Bem, Boróka, Brigád, Budai Nagy A., Csillag, Elõre,
Gyöngyvirág, Hunyadi, Liszt Ferenc, Martinovics, Munkácsy M., Nefelejcs, Orgona, Platán, Rezeda, Rozmaring, Szegfû, Szent Erzsébet 1-51,
6-74, Szivárvány, Temetõ, Torony, Tulipán, Verseny, Viola
Szapárfalu: Ady Endre, Angolkert, Asztalos, Berényi,
Deák Ferenc, Fõ út, Kápolna, Kastély-köz, Katona, Kodály, Kun Farkas tér, Móricz Zs., Nyiszper F., Rákóczi
F., Szent Vendel
2-es gyûjtõjárat utcái:
Árany J., Árpád, Bacsó B, Bajcsy-Zs., Bocskai, Boróka,
Béke, Damjanich, Dankó, Dobó, Dózsa Gy., Frankel L.,
Gárdonyi G, Gát, Kiss J. Altábornagy, Kossuth, Gyóni
G., Hársfa, Lelovich, Hay, Jávorka Sándor, József A.,
Lehel, Marx K., Petõfi, Rózsa, Schönherz Z., Engel,
Szántó K., Szent Erzsébet 53-239, 74/A-248, Szondi
Gy, Táncsics, Tópart, Vajda, Víztorony, Vörösmarty,
Zagyi I, Zárt kert út, Zrínyi M.
A kommunális hulladék gyûjtési napja: hétfõ, és
kedd.
További információ a www.nhsztisza.hu
Az üveghulladékot az alábbi helyszíneken lévõ gyûjtõszigeteken lehet elhelyezni:
• Szent Erzsébet út 187.( Frankó Diszkont parkolója
melletti terület)
• Szent Erzsébet út 168.(COOP ABC- Bajcsy Zs. úti
parkoló melletti közterület)
• Szent Erzsébet út 31. (COOP ABC elõtti közterület)
• Fõ út 30. (COOP ABC melletti közterület- Kiserdõ
köz felõl)
• Móricz Zs. út 1/d (Önkormányzati ingatlan melletti közterület)
Lomtalanítás évente egy alkalommal elõre meghirdetett idõpontban, a
kommunális hulladékgyûjtés napján.
A helyi információs pont továbbiakban is: a Fegyverneki Városüzemeltetési Iroda székhelyén, a Szent Erzsébet út 175. szám alatt mûködik!
-Fegyvernek Város Önkormányzata-

Zöldhulladék szállítási ütemterv:
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Szelektív szállítási ütemterv:
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Tájékoztatás a közterület-használat
szabályairól

Segítsünk Együtt!

Tisztelt Lakosság!
Az alábbiakban a közterület-használattal kapcsolatban szeretnék
megosztani néhány fontos tudnivalót. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 26/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelete A közterület használatról szerint a közterület
rendeltetésétõl eltérõ használatához a használatot megelõzõen kiadott engedély szükséges. Ez többek között kiterjed
• 3,5 tonna összsúly fölötti jármû, mezõgazdasági vontató, pótkocsi, vontatmány és egyéb gép
• építkezési célt szolgáló eszköz, anyag
• idényjellegû és alkalmi árusítás
• vendéglátóipari elõkert
• hirdetõ berendezés, hirdetõtábla (közterületbe min. 10 cm-en
benyúló kirakatszekrény, ernyõszerkezet, cég- és címtábla)
közterületen történõ elhelyezésére, tárolására.
A fent megjelölt esetekben, továbbá a rendeletben meghatározott
egyéb tevékenységek esetén használati díj fizetéséhez kötött a közterület használata. Részletesebb tájékoztatásért kérem, hogy keresse
fel Fegyvernek Város Honlapját a http://www.fegyvernek.hu/rendeletek_mind címen.
-dr Petõ Zoltán- jegyzõ -

„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel.”
( Teréz anya)
Az Egészséges és Biztonságos Életért Alapítvány több éve támogat
magánszemélyt, civil egyesületeket, valamint Fegyvernek iskoláit,
óvodáit. A felajánlásoknak köszönhetõen az elmúlt évben is több
megrendezésre kerülõ programhoz tudtunk segítséget nyújtani.
Az alapítvány támogatta:
• általános iskolában rendezett egészségnapot
• óvodások úszásoktatását
• Katolikus Karitasz fegyverneki csoportját
• Fegyverneken megrendezett egészségnapot
• Fegyvernek Mozgássérült Csoport egészségmegõrzõ programját,
• Tõzsér Csabika gyógykezeléséhez nyújtott hozzájárulást.
2018-ban is szeretnénk folytatni az eddigi munkánkat, támogatni az
egészséges élettel, egészséggel kapcsolatos programok, rendezvények megszervezését és Tõzsér Csabika gyógyulását. Ehhez kérjük
Fegyvernek közösségének a segítségét. Támogassa adója 1%-val a
Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítványt. Adományaikat a következõ számlaszámra szívesen fogadjuk:

69300114-10015816
Köszönettel az alapítványi tagok nevében,
-Náhóczkiné Szõke Erika -elnök-

Már majdnem százezer
kérelem
Január 8-a óta kérhetik a személyi jövedelemadó-bevallás tervezetének postázását a
NAV-tól azok, akik nem regisztráltak az Ügyfélkapun. Az elmúlt három hétben csaknem
kilencvenezren, azaz naponta mintegy ötezren éltek ezzel a lehetõséggel és küldtek
SMS-t, levelet, nyomtatványt vagy ûrlapot a
NAV-nak vagy hívták a 1819-es Infóvonalat. A
papíralapú tervezet postázását március
19-éig lehet kérni.
Az igénylési lehetõségek közül eddig az SMS a
legnépszerûbb, ugyanis csaknem hetvenezren kérték így az szja-bevallási tervezet postázását. Több mint húszezren a többi
módszer közül választottak.
A tervezet, akár az adózó közremûködése
nélkül is – ha nincs szükség kiegészítésre, javításra – 2018. május 22-én érvényes személyijövedelemadó-bevallássá
válik.
Az
elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV
2018. március 15-tõl az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhetõvé teszi.
Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március
19-ig kérheti a tervezet postázását levélben,
SMS-ben (06-30/344-4304) vagy a NAV
honlapján elérhetõ ûrlapon, formanyomtatványon (BEVTERVK), továbbá telefonon, a
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1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon.
Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell elküldeni
ebben
a
formában:
SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni.
Aki már most szeretné elkészíteni
szja-bevallását, a NAV honlapján, illetve ügyfélszolgálatain elérheti a 17SZJA nyomtatványt. Az új webes kitöltõ felület 2018. január
8. óta elérhetõ a NAV honlapjáról
(www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati
portálról
(www.magyarorszag.hu).
-Nemzeti Adó- és Vámhivatal-Csányi Péter-sajtóreferens-

KÖZMEGHALLGATÁSOK
A Képviselõ-testület 2018. évi munkatervében meghatározta az ez évi közmeghallgatások idõpontját. Ezek az alábbiak:
• Március 1. Szapárfalu Klubkönyvtár
• Március 8. Móra Ferenc Általános Iskola
• Március 22. Mûvelõdési Ház
Kezdési idõpont: 17 óra
TÁJÉKOZTATÓ:
• Az Önkormányzat költségvetésérõl, gazdálkodásáról
• Az Önkormányzat programjának teljesítésérõl
• Településfejlesztési programokról

Iskolanyitogató az
Orczyban

Kinder+Sport program a
Mórában

2018. január 17-én egy csapatnyi óvodás és
szüleik látogattak el az Orczy Anna Általános Iskolába egy iskolanyitogató táncházba,
ahol a leendõ elsõs tanító nénik várták õket.
A gyerekek nagyon jól érezték magukat,
bátran vettek részt a játékokban, ügyesen
énekeltek és táncoltak. A népi játékok után a
bátor szülõk is felállhattak egy közös moldvai táncmulatságba. Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat, a táncház után
mindenki piros mosolygós arccal búcsúzott.
Következõ iskolanyitogató foglalkozás idõpontja: 2018. február 14. 14:00. Szeretettel
várjuk a leendõ kis elsõsöket és szüleiket.

A 2017/2018-as tanévben megadatott számunkra a lehetõség, hogy részt vegyünk az
idei tanévben is megrendezésre kerülõ
Kinder+Sport pályázatban. Köszönjük! A
program fõ célja a rendszeres testmozgás
megszerettetése alsó tagozatos gyerekekkel.
A feladatunk: felkészülni a Kinder+Sport
verseny feladataira. A feladatok sor- és váltóversenyekbõl állnak. Az elsõ megmérettetés
tavasszal regionális döntõ formájában lesz,
továbbjutás esetén ezt követi a középdöntõ,
és végül a döntõ. A döntõben az elsõ négy helyezett többszázezer forintos nagyságrendû
sporttámogatásban részesül. Elkezdtük a felkészülést, lelkesek, motiváltak és ami szerintem az egyik legfontosabb: vidámak
vagyunk, jól érezzük magunkat a foglalkozásokon.
Hajrá Móra!!

-Sarkadi Andrea-tanítónõ-

-Krupa Ádám-

Három nap - három
baleset
Fegyvernek belterületén 2018. január 8-án a
reggeli órákban – de még éjszakai látási viszonyok között - egy helyi lakos személygépkocsival közlekedett. Egy útkeresztezõdésében a közúti jelzõtábla utasítása ellenére - balra
kanyarodáskor nem adta meg az elsõbbséget
a védett úton közlekedõ kerékpárosnak és
összeütköztek. A kerékpáros az elsõdleges orvosi vélemény alapján súlyos sérüléseket
szenvedett, késõbb azonban belehalt sérüléseibe.
Fegyvernek külterületén 2018. január 9-én a
4-es számú fõúton közlekedett egy helyi lakos
személygépkocsival Fegyvernek irányából
Kenderes irányába. Nem az út- és látási viszonyoknak megfelelõen vezette jármûvét, lehaladt az útról, majd a vízelvezetõ árokba
hajtott, ahol egy fának ütközött. Ez a baleset is
korlátozott, éjszakai látási viszonyok között
következett be. A jármû vezetõje szintén 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
Fegyvernek,Szent Erzsébet úton 2018. január
10-én reggel történt személyi sérüléses közlekedési baleset. Egy személygépkocsi vezetõje
nem tartott kellõ követési távolságot és elsodorta a kerékpársávon kerékpározókat. Az
egyik kerékpáros 8 napon belül gyógyuló,
könnyû sérülést szenvedett.
Télen nemcsak melegen kell öltözni, de a
megváltozott idõjárási körülményekre is tekintettel kell lenni a közlekedésben! Az esetek
többsége éjszakai, korlátozott látási viszonyok között következett be és megelõzhetõ

lett volna, ha a jármûvezetõ figyelmesen, illetve az út- és látási viszonyokhoz igazodva
vezet.
A jármûvezetõnek számítania kell a téli idõjárás kedvezõtlen jelenségeire, mint az esõ, a
hó, a jég, az ónos esõ. Sokkal lassabban és figyelmesebben kell vezetni! A nap jelentõs részében korlátozott látási viszonyokkal kell
számolni! Ne feledjék: Látni és látszani! Életet
menthet!
Kérjük a jármûvezetõket, hogy fordítsanak
kellõ figyelmet a kerékpárosokra!Az egyik
legfontosabb szabály: a megfelelõ oldaltávolság betartása a kerékpárosok mellett történõ
elhaladás során, a másik az elsõbbségi szabályok betartása.A baleseti adatok alátámasztják, hogy a kapitányság illetékességi területén
a kerékpárosokat érintõ balesetek többsége
ezen okok miatt következik be.
Kérjük a jármûvezetõket, hogy a közlekedési
szabályokat maradéktalanul tartsák be! Figyeljenek a közúti közlekedés minden résztvevõjére! Fokozottan figyeljenek az
elsõbbségi jog megadására és tartsanak nagyobb követési- és oldal távolságot!

Rajzpályázat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ORFK - Országos Baleset-megelõzési Bizottság 2018-ban is meghirdeti gyermekrajz-pályázatát „Biztonságos közlekedés
gyermekszemmel” címen, óvodások (3-6
éves), alsó tagozatos (7-10 éves) és felsõ tagozatos (11-15 éves) általános iskolai tanulók részére.

Helyesírási verseny
XXI. SIMONYI ZSIGMOND
KÁRPÁT-MEDENCEI HELYESÍRÁSI
VERSENY ISKOLAI FORDULÓJA
Az Orczy Anna Általános Iskolában megrendezésre került az idei tanévben is a Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulója. A verseny már hagyománnyá vált iskolánkban, minden évben az 5-8. évfolyam
tanulói versenyeznek lelkesen.
Közel 40 tanuló vett részt, ami példamutató
a verseny nehézségét tekintve. Központilag
megadott napon és órában, központi versenyanyaggal lehetett megrendezni az iskolai fordulót.
Az iskolai forduló eredményei:
5-6.évfolyam kategória:
I. helyezés Nográdi Noémi 5. B
II. helyezés: Jancsó Janka 6. B
III. helyezés: Gerõcs Edina, Kovács Attila 6. B
7-8 évfolyam kategória:
I. helyezés: Lukovszky Attila 8. A
II. helyezés: Schmidt Tamás 8. A
III. helyezés: Mága Elizabeth 8. A
Gratulálunk a versenyzõknek!
-Botos Judit Anita-szaktanár-

A rajzoknak kiemelten a biztonságos, szabályos kerékpáros közle kedést kell bemutatnia.
Az alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3
méret lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza,
zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj, diópác,
szénrajz.
A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni:
• készítõje nevét, életkorát, csoport/osztályát
• lakcímét, valamint
• az oktatási intézmény nevét, e-mail címét
és telefonszámát.
A beérkezett pályamûvek értékelését a Megyei Balesetmegelõzési Bizottság által felkért
zsûri végzi, és korosztályonként a legjobbnak
ítélt 6-6 alkotást juttatja el az Országos
Balesetmegelõzési Bizottsághoz.
Beküldési határidõ: 2018. április 13. (péntek)
Beküldési cím: Jász-Nagykun Szolnok Megyei Balesetmegelõzési Bizottság
5000 Szolnok, Baross út 39.
A pályamûveket nem õrizzük meg és nem
küldjük vissza.
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Ügyes Kezek Klubja hírei
Január 22-én, Mezõtúron, a Kultúra Napját
többek között egy színvonalas kézimunka kiállítással ünnepelték. A varrás, hímzés, szövés, fonás is része kultúránknak, még ha elsõ
értelmezéskor nem éppen e tevékenységekre
gondolunk a kultúra szó hallatán.
A kiállítást megnyitó ünnepségre kapott meghívást az fegyverneki Ügyes Kezek Klubja. A
klub kapcsolata a mezõtúri Népi Díszítõmûvészeti Szakkörrel nem mai. A kiállítás anyaga kistérségi munkákból állt össze. Mezõtúr,
Fegyvernek, Szarvas, Tiszaföldvár, Túrkeve
lányainak, asszonyainak legszebb munkáit
láthatta az érdeklõdõ, a látogató. A
kiállítóterem a magyar hímzések kincsestárává vált egy rövid idõre. A színek, minták, motívumok végtelen sora tárult a szemünk elé.
Több magyar tájegység hímzéseit láthattuk.
Volt Kalocsai, Matyó, Kunsági hímzés, hogy
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csak a legismertebbeket említsem, de akadt
különlegesség is, mint a pl: a Höveji hímzés.
„Utolsó szent örökségünk ez, amit tõlünk senki el nem vehet: népmûvészetünk õsi titka. Isten adta, tündér ihlette, ember álmodta
örökség ez, melynek egyetlen tulajdonosa a
Magyar, bárhol éljen is.”- Vass AlbertA szervezõk Emléklappal és apró ajándékkal
köszönték meg a „Kezünk munkája” elnevezésû kiállításra beküldött alkotások készítõinek a segítséget. Büszkék vagyunk a mieinkre
is, hiszen munkáikkal gyarapították a kiállítás
anyagát. Név szerint: Demeter Jánosné, Ollé
Jánosné, Pataki Józsefné, Réti Sándorné,
Strígel Józsefné, Tóthné Kácsor Katalin. Gratulálunk.
Klubunk sokféle tevékenységet végez. Az õsz
folyamán a Hetényi Géza Kórház koraszülöttjeinek horgoltunk polipokat, (van ki koripnak

hívja). A kicsinyek ezeket kézbe véve az anya
közelségét, a biztonságot érzik.
Városunk fõterén adventi koszorút készítettünk, karácsonyfát díszítettünk. Finomabbnál
finomabb süteményeket sütöttünk rendezvényekre. Kézmûves foglalkozások állandó segítõi vagyunk. Most épp a farsangra készülünk.
Segítünk a gyerekeknek az álarcok elkészítésében, de némi részünk van a kiszebábok öltöztetésében is. Elõkerestük a legjobb
receptjeinket, hogy a farsangon valami finomsággal vendégeljük meg a résztvevõket.
És hogy még friss is legyen, ott helyben a mûvelõdési házban sütünk február 10-én.
Tû, olló, fakanál…ügyesen forgatjuk. Ezért
vagyunk Ügyes Kezek Klubja.

Itt a farsang, áll a bál
Farsang. Jelmezes forgatag és jókedv. A farsangi ünnepléseket és mulatozásokat sokan kedvelik, és vannak, akik szívesen részt is vesznek
benne, míg mások csak lelkes szemlélõként járulnak hozzá az ünnep sikeréhez. Fegyverneken mi is megrendeztük Gyermekfarsangunkat,
ahol a beöltözött gyermekek mellett a szülõk is jól szórakozhattak. Az
Ügyes Kezek Klubja farsangi finomságai és kézmûves szépségei is hozzájárultak a vidám hangulathoz!
-Mészáros Ildikó-

Figyelem!
Akciós farsangi jelmez és kellékvásár Szolnokon a
Széchenyi lakótelepi kis piac mögötti DÁVID
JELMEZ szaküzletben.
Óriás a választékunk: bölcsis, ovis, iskolás és
felnõtt méretû jelmezekbõl.
A tetõn fagyi tölcsér látható! Belsõ sétáló utcán!
Nyitva: mindennap 9-18 óráig!
Olcsó árak, óriási választék!

Gulág
2018.01.07-én Fegyverneken a Szent Vendel Katolikus templomban a
Szovjetunióba elhurcoltakért és családtagjaikért Emlékmisét tartottak.

NÕNAP
A nemzetközi nõnap a nõk iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, melyet 1917 óta minden év március 8-án tartanak.
A nemzetközi nõnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A
nõnap eredetileg a mai virágos, kedveskedõs megemlékezéssel
szemben munkásmozgalmi eredetû, harcos, a nõk egyenjogúságával
és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív ünnep volt.
Manapság a különféle civil szervezetek ezen a napon világszerte a
nõk elleni erõszak, a nõket érõ családon belüli erõszak, a munkahelyi
zaklatás és egyéb, a nõk ellen elkövetett erõszak formái elleni tiltakozásnak is hangot adnak. Magyarország a nõnapi felhíváshoz elõször
1913-ban csatlakozott.
Ma már elsõsorban apróbb ajándékkal, virággal kedveskednek a
nõknek.
„ Az élet zenéjét a nõk adják, akik õszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át
azokat”
"Az élet zenéjét a nõk adják, akik õszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át
azokat."
Szóljon a dal minden Nõnek
Virágai a világnak
Lányoknak, feleségnek
Anyáknak és nagymamáknak
Nélkülük mi szép, elveszne
Szürkévé válna minden nap
Virágot a virágoknak
Amikor eljön a Nõnap!
Thököly Vajk
-Mészáros Ildikó-

Programajánló
március 3. Leszállás Párizsban
-Fegyverneki Színkör elõadása
• március 10. Véradó vacsora
• március 15. 9:00 Koszorúzás és megemlékezés
• március 17. V. Fegyverneki Verbunk Verseny
• március 23. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozó megyei fordulója
• március 24. DOGS koncert
•

Szeretettel köszöntöm városunk
Minden NÕ tagját!
Tiszteletet és megbecsülést
számukra!
-Tatár László -Polgármester-
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Kovács Gábor,
a pergetõ horgászbajnok!
Halászni, mi magyarok tudunk, hiszen régi,
õsi mesterségünk közé tartozik. De mi is az a
pergetõ horgászat?
A pergetõ horgászat jelentése röviden: Az a
horgászmódszer, amikor a horgász egy lágyabb bottal vontat egy csalit (mûcsali) ,
amelynek a mozgására a ragadozó halak
(süllõ, harcsa, csuka, balin, kõsüllõ) érdeklõdését felkelti és támadásra ingerli õket. Hazánkban rendkívül népszerû, mondhatjuk,
hogy elég jól elterjedt mára. Pergetni szinte
minden évszakban nagyszerû, de mégis különös izgalmat jelent a hûvösebb napokban, hiszen ekkor mintha intenzívebben táplálkoznának a csukák, a süllõk is.
2018.január 28-án került sor a II. Tisza-tavi Pergetõ Triatlon Péli Zoltán Emlékverseny megrendezésére, Tiszanánán, a Tisza-szakaszon.
Fegyvernekrõl Kovács Gábor indult társával, Gáspár Bélával Tószegrõl.
Kovács Gábor (a Fegyverneki Horgászegyesület tagja ) már egészen
fiatal korától szerelmese volt a horgászatnak, hiszen már 6 éves korában gyermek horgászengedéllyel rendelkezett. Az eltelt 3o év mit sem
változtatott szenvedélyén.
A verseny a Tiszanána-Dinnyésháti kikötõbõl indult, mostoha körülmények között , mert orkán erejû szél, hideg és köd fogadta a versenyzõket, kik az ország különbözõ pontjairól érkeztek.
A verseny rangját mutatja, hogy Szegedi György pergetõ világbajnok,
az Országos Pergetõ Bajnokság elsõ helyezett csapata és a 2016-os
DAIWA kupa gyõztes is az indulók között volt.
45 csapat (csapatonként 2 fõ) indult el a 4 km-es folyószakaszon, csónakkal, mely 8 órától 14 óráig tartott.
Ezen idõszak alatt fogott halakat lemérik, jegyzõkönyvezik, majd
azonnal visszaengedik a folyó vizébe. Az 5 db legnagyobb halak
hosszát összeadják, ez lesz a versenypont. A versenyen nem engedték
a hármas horog használatát, hogy a kifogott halak legkevésbé sérüljenek!
A csapat nagyon jól teljesített, mert magas pontszámmal lettek gyõztesek.
I. Helyezett 256 (Kovács Gábor – Gáspár Béla)
II. Helyezett 231
III. Helyezett 222
A dobogó tetején állva elfelejtették
a reggeli zord idõjárást, és boldogan mutatták a teljesítményükért
kapott kupát, valamint a Tisza-tavi
Sporthorgász Kft által felajánlott
díjat, a Vándorserleget is elhozták!
Büszkék vagyunk mi is e nagyszerû teljesítményre, gratulálunk a
gyõzelemhez! További „pergetésükhöz” jó munkát, kellemes kikapcsolódást,
eredményes
szereplést kívánunk!
-Mészáros Ildikó-
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A Fegyverneki Horgász Egyesület hírei
A fogási naplókat február 28-ig lehet leadni a horgászirodában. Elõtte mindenki olvassa el figyelmesen, hogy hogyan kell kitölteni, a fogásokat összesíteni, mert csak hiánytalanul kitöltött fogási naplókat
fogadunk el. A fogási naplót akkor is le kell adni, ha valaki nem volt
egyszer sem horgászni, vagy nem fogott halat. Annak a horgásznak,
aki nem adja le a fogási naplóját a megadott idõpontig, vagy nem
összesíti az adatokat, a MOHOSZ felé 2000 Forintos pótdíjat kell fizetnie. Ennyivel többe fog kerülni a horgászengedélye.
A 2018. évre szóló horgászengedélyeket már ki lehet váltani a horgászirodában. (A lakáson az árusítás teljes mértékben megszûnt.) Az
egyesületünknél az Alsóréti Holt-Tiszára szóló területi jegy mellett a
Közép-Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által forgalmazott horgászengedélyek is kaphatók.
Az elkövetkezõ idõben nagy változások várhatók a horgász dokumentumokat és azok vezetését illetõen. A jövõ évtõl kezdve horgászigazolványt egy plasztik kártya fogja felváltani. Ezen történik a
tagsági viszony regisztrációja. Tervek szerint a következõ évtõl a területi engedélyek jelenleg megszokott formája is megszûnik. A horgászengedély kiváltásakor az árusító egy internetes adatbankból
kiválasztja, amit a horgász váltani szeretne, kitölti a nevére, kinyomtatja és így kapja meg az illetõ a dokumentumokat. A késõbbiek során ezt is felváltaná a horgászjegyek on-line vásárlása. Ekkor a
horgász okostelefonon regisztrálná, hogy elkezdte a horgászatot,
melyik vízterületen van, fogott-e már halat. Ezt azért szeretnék bevezetni, hogy a MOHOSZ-nál meg tudják nézni egy gombnyomással,
hogy az adott idõpontban hol horgásznak a legtöbben, hol milyen
halat lehet fogni. A halõröknél okostelefon segítségével ellenõriznék, hogy a horgásznak van-e érvényes horgászengedélye az adott
vízterületre, rögzítette-e,hogy jelenleg horgászik,illetve a halfogást,
esetleg eltiltották-e valamiért a horgászattól. Ezeket a változásokat
egy-két év alatt kívánják bevezetni. Jelenleg a horgász egyesületek
rögzítése folyik a HORINFO nevezetû rendszerbe. Március hónapban az egyesület vezetõje egy tanfolyamon vesz részt, ahol további
részleteket tudunk meg errõl a változtatásról. A 2018. év során a
horgászok adatainak a felvitele történik meg egy központi adatbankba. Ehhez majd mindenkinek be kell jönni a horgászirodába adategyeztetésre, és alá kell írni, hogy az adatai kezelésébe beleegyezik.
Nyár környékére várható, hogy erre sor kerül. A HÍRMONDÓ-ban
tájékoztatunk minden horgászt a dolgok aktuális állásáról. Szeretnénk, ha az átállás zökkenõmentesen történne.
A tél a rablóhalazást kedvelõk idõszaka. Íme két eredményes csukafogó:

Minden horgásznak jó fogást kívánok!
Amennyiben bárki az adója 1%-át az egyesületünknek szeretné felajánlani, adószámunk: 19430553-1-16
-Tukarcs Istvánné-

EMLÉKEZÉS
STEFÁN ANDRÁSRA

GYÁSZJELENTÉSEK
A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Csiga József
75 éves
Pataki Erzsébet
32 éves
Kiss Jánosné
született: Nyiszper Margit
89 éves
Szabó Imréné
született: Horváth Margit
83 éves
Csõke János Béla
65 éves
Tóth Imréné
született: Feit Rozália
71 éves
korában elhunyt.
A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!

"A szél fú,ahová akar, hallod
zúgását,de nem tudod,
honnan jõ és hová megy:
Így van mindenki,
aki Lélektõl született."
Megtört szívvel emlékezünk a 7. évfordulón.
Soha nem feledünk!
Feleséged, Lányaid és családjuk

MEGEMLÉKEZÉS
SOÓS DÁNIEL
halálának 30. évfordulóján
"Elfeledni téged nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküled"
Szeretõ feleséged és gyermekeid családja

Emlékezés
Faragó László
halálának 6. évfordulójára
„Nem integet többé az elfáradt kezed,
Nem dobog értünk jóságos szíved.
Számunkra te nem lehetsz halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Emléked szívünkben örökké él!
Felesége és fia

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága elhunytunk

EMLÉKEZÉS
özv. Domán Istvánné
sz. Czakó Erzsébet
halálának 10. évfordulójára
"Hogy egy édesanya milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.
Mindent adhat az ég kétszer,
márványt, kincset, palotát,
csak egyet nem adhat kétszer:
Szeretõ Édesanyát"

Szeretettel emlékeznek rád
lányaid, vejeid, unokáid, dédunokáid

FARKAS ISTVÁN
temetésén részt vettek,
utolsó útjára elkísérték
és a kegyelet virágaival megtisztelték.
"Búcsúszó, mit nem mondtál ki
elmaradt,
Elmentél, de szívünkben
örökké velünk maradsz!"
Szeretõ feleséged, lányod,
vejed, unokád
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DISZPÉCSERSZOLGÁLATOT MÛKÖDTET.
A Diszpécserszolgálat mûködésének elõnyei:
• A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást (az esettõl
TISZTELT LAKOSOK!
függõen küld ügyeletet ,vagy akár azonnal mentõt ill. biztosít szakA központi orvosi ügyeleti szolgáltatást 2018. március 01-tõl az Orszerû tanácsadást)
szágos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi településükön.
• Közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók köAz ügyelet központja:
zötti hatékony együttmûködéshez (OMSZ, Rendõrség, Katasztrófavédelem stb.)
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A
Az egységes, gyorsan elérhetõ sürgõsségi hívószámon a lakosság segítTelefonszáma: 06/70-3703-104
séget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a diszpécserAz Országos Mentõszolgálat hívószámai: 104
szolgálat egy idõben elérhetõ. Így a beteg egy belépési ponton keresztül
Az orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások fogadása a következõk kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmû betegutakon át jut ellátáshoz.
szerint történik:
-Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit KftTársaságunk a sürgõsségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a
párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetõség biztonságának javítása érdekében az ügyelet irányítására

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ORVOSI
ÜGYELET VÁLTOZÁSÁRÓL!

Jó tudni!
Ha vészhelyzet állt elõ, hívja a készenléti szervek – a mentõk, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az általános rendõri feladatok
ellátására létrehozott szerv – elérését biztosító, ingyenesen hívható,
alábbi hívószámokat:

104 (a mentõk)
• 105 (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv)
• 107 (az általános rendõri feladatok ellátására
•

létrehozott szerv)

•

112 (egységes európai segélyhívó szám)
*****
A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. helyi elérhetõségei:
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 86. (Vízmûtelep)
- mûszaki hibabejelentõ (0-24-ig): 06-80/205-157
- ivóvíz szolgáltatás:
06-70/455-60-61
- szennyvíz szolgáltatás:
06-70/455-60-51
Törökszentmiklósi Ügyfélszolgálat:
5200 Törökszentmiklós,Táncsics Mihály 42/a.
Központi ügyfélszolgálat:
5000 Szolnok, Thököly út 83.
email: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
Tel.: 06-40/180-124
*****

Orvosi ügyelet: 06/70-3703-104 (március 1-tõl)
*****
Ortopédiai szakvizsgálat idõpontja:
2018.02.26 Hétfõ 14-16 - Dr. Voloscsuk
2018.04.12 Csütörtök 14-16 - Dr. Voloscsuk
Szakvizsgálatok helye: Fegyverneki Orvosi Rendelõ
Fegyvernek Szent Erzsébet út 128/A
A vizsgálatokra jelentkezni lehet:
Négyesiné Cseh Anikónál
A 06-20-536-8855-ös telefonszámon
www.ortoprofil.hu

2018.01.08. Burai Nikolasz Noel
szülei Alattyányi Bianka, Burai Gábor
2018.01.13. Simon Máté
szülei: Vízkeleti Eszter, Simon László
2018.01.14. Budai Norbert
szülei: Házi Anita, Budai Norbert
2018.01.14. Kozma Luca
szülei: Boda Henrietta, Kozma Zsolt
2018.01.23. Szabó Barbara Zsófia
szülei: Burai Zsanett Anita, Szabó József
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

Fegyverneki Hírmondó
Kiadja: Fegyvernek Város Önkormányzata
Felelõs kiadó: dr. Petõ Zoltán jegyzõ
Fõszerkesztõ: Négyesiné Derecskei Edina
Szerkesztõ-újságíró: Mészáros Ildikó
Tördelõszerkesztõ: Faragó Zsolt
fotók: Herman József
ISSN 2060-4203
2018. évi lapzárta idõpontjai: megjelenést megelõzõ hónap 25-e.
A Szerkesztõség cikkeket, véleményeket digitális formában várja a
Polgármesteri Hivatal Szent Erzsébet út 175. szám alatti épületébe,
vagy a hirmondo@fegyvernek.hu e-mail címre.
A hirdetéseket személyesen szíveskedjenek leadni lapzártáig.
Nyomdai elõállítás: Ronin-Rol Bt.
5200 Törökszentmiklós, Templom út 28.
Megjelenik 1850 példányban, Fegyvernek Város
közigazgatási területén ingyenesen.
A Fegyverneki Hírmondó letölthetõ Fegyvernek Város
honlapjáról: a www.fegyvernek.hu címrõl.

